EESTI AJALOOÕPETAJATE SELTS
EESTI AJALOOÕPETAJATE SELTSI ARUANNE 2007/2008 AASTA
TÖÖST
Seltsi liikmete arv on 16. oktoobri 2008. aasta seisuga on 268. Lisandunud on 29 uut liiget,
aluseks on liikmemaksu ja sisseastumismaksu tasumine.
Siit esimene probleem, mida käesoleva aasta jooksul pole suutnud lahendada: korrastada
liikmeskonna arvestus. Praegu käib asi nii: seltsi esimehele laekub meilitsi soov astuda seltsi
liikmeks. Seltsi esimees saadab kirja uuele liikmele ja allorganisatsiooni juhile. Selles tervituses
pole juttu liikmemaksust. Mulle näib, et selts on jätnud ülearu sageli uued liikmed hooletusse,
pole tegelenud uute liikmetega.
Kõige suuremad on allorganisatsioonid Tallinnas (60) ja Tartus (35), väikseim Hiiumaal (2).
Seltsil on 17 maakonna/linnaorganisatsiooni:
Tallinn – Tiia Luuk
Tartu – Riina Voltri
Harjumaa – Irja Kingsepp
Ida-Virumaa – Irina Golikova
Jõgevamaa – Krista Koster
Läänemaa – Kalle Lõuna
Lääne-Virumaa – Harry Laiv
Järvamaa – Riina Muuga
Põlvamaa – Kaja Raud
Pärnumaa – Elle Seiman ja Ülle Ütt
Raplamaa – Hele Israel
Saaremaa – Ivo Maripuu
Hiiumaa – Merje Kikas
Tartumaa – Viivi Rohtla
Valgamaa – Heivi Truu
Viljandimaa – Liivi Vislapuu
Võrumaa – Tiiu Ojala
Juhatusse kuulusid 5 seltsi liiget, kelle vahel jaotusid ülesanded järgmiselt:
Ilje Piir – seltsi esimees, tegeles igasuguste asjadega.
Indrek Riigor – seltsi aseesimees, tegeles igasuguste asjadega.
Heli Aiaots – finantsid, mille haldamine nõuab tohutult aega.
Mare Oja – välissuhtlus, mis on alati olnud mahukas osa seltsi tegevusest.
Aare Ristikivi – ühiskonnaõpetus, mis on osutunud mahukaks töölõiguks.
Juhatuse kõrval tegutseb volikogu, mille moodustavad piirkondade juhid. Seltsi juhatuse ja
volikogu koosolekud on toimunud nii sageli kui võimalik:
detsember 2007 volikogu ja juhatus – piirkondade aruanded ja arutelu seltsi tegevusest
jaanuar 2008 volikogu ja juhatus – seltsi asjad, info
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veebruar 2008 volikogu ja juhatus – põhikiri
märts 2008 volikogu ja juhatus – info
august 2008 volikogu ja juhatus – seltsi asjad
september 2008 juhatus – aastakoosolek ja vene õpetajate küsimus
Minu arvates seltsi juhtimisel juhatuse ja volikogu kasutamine on õigustanud, seltsi asjade
korraldamine on minu arvates paindlikum.
Info levitamisel on aga tõhusaks uuenduseks listi sisseseadmine, suure töö tegi ära ja praegu
haldab ka edasi listi Indrek Riigor.
Seltsi liikmed, kes osalevad erinevate institutsioonide töös:
Heli Aiaots ja Riina Voltri – seltsi esindajad ekspertidena REKK-i atesteerimiskomisjonis
Kahjuks on esinenud juhtumeid, milles eksperdid ei ole saanud tutvuda atesteeritava
materjalidega, seega on takistatud hinnangu andmist.
Hella Mõttus ja Riina Voltri – kutsekomisjonide liikmed
Mare Oja, Tiia Luuk, Ene Tannberg, Niina Sõtnik, Naima Klitsner, Heli Aiaots, Sirje Laanemäe,
Ilje Piir – ajaloo ainenõukogu
Veronika Kim, Aare Ristikivi, Hilje Saag, Riina Muuga – ühiskonnaõpetuse ainenõukogu
Traditsioonilised üritused
Ühiskonnaõpetuse õpetajate talvekool Taageperas. Osalema oli planeeritud 30 venekeelsete
koolide ja 60 eestikeelsete koolide õpetajat. Ilmunud on internetis talvekooli materjalide
kogumik.
Kevadkonverents Tartus Miina Härma Gümnaasiumis koostöös Akadeemilise Ajalooseltsiga
Poola ajaloost. Esinejateks Poola ajaloo asjatundjad.
Seltsi reis Väike-Poolasse juuni lõpus, juuli algul. Õnnestunud marsruut.
Suvekool Võrumaal 12.–14. augustil 2008. Algas uus ring suvekoole. Juba teist korda jääb meist
maakonda midagi maha: Hiiumaal annetus Kõpu majaka fondi, Võrumaal annetus EAÕK
teemaparki puude ja põõsaste ostmiseks.
Aastakoosolek Tallinnas 18. oktoobril 2008.
Projektid
Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse metoodiliste materjalide võistlus. Korraldajaks Riina Voltri
Uurimistööde võistlus Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele. Korraldajateks Tiiu Ojala ja Viivi
Rohtla
Ühiskonnaõpetuse sügiskool Pühajärvel. Korraldaja Mare Oja
Euroclio Peaassamblee toimus Bristolis. Seltsi esindajana oli kohal Indrek Riigor.
Eesti kuulub riikide hulka, kes võivad õpetada, kuidas holokausti õpetada. Pärast eeltööd leiti
need 20 õpetajad, kes osalesid koolitusel ja ülemaailmsel konverentsil Iisraelis juuni lõpus, juuli
algul 2008.
Rahaasjad
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Selles osas käib aruandlus kalendriaasta alusel. Et saada aimu opereeritavast mahust, siis 1.
jaanuaril 2008 oli seltsi peaarvel 220586,44 EEK, 13. oktoobril 2008 aga 289437,64 EEK. Selle
aja jooksul oli sellele arvele laekunud 498580,63 EEK ja tehtud väljamakseid 429729,43 EEK.
Samal arvel on ka 15598,72 DKK.
Seltsil on eraldi arve uurimistööde võistluse ja olümpiaadide tarbeks.
Raha laekub liikmemaksudest, ka koolituskulude eest küsib selts minimaalselt raha.
Raha liikumine tuleb näiteks suvekooli jms arvelt. Laekunud raha makstakse lõpuks arvete alusel
jälle välja. Selts on miinusesse jäänud üritusi aidanud, näiteks suvekool. Kõik kulud hüvitatakse
tšekkide jm dokumentide alusel, nt seltsi esindamine välismaal, lennupiletid. Minule on näiteks
hüvitatud massiliselt ümbrikute ja markide ostmise kulud.
Selts ei tee kulutusi kontori ülalpidamiseks, kontor on iga juhatuse liikme kodus, ka
kontoritarbed. Mis puudutab tehtud töö eest tasu saamist, siis makstakse uurimistööde võistluse
korraldajatele (mitte seltsi rahadest), teistele mitte.
Õnnitlused ja tänu
Seltsi medaliga autasustati
Eesti Vabariigi Presidenti Toomas Hendrik Ilvest seltsi tegevuse toetamise eest;
Helve Kooserit suvepäevade organiseerimise eest Võrumaal augustis 1994;
Helle Ruusmaad suvekooli korraldamise eest Võrumaal;
Urve Vakkerit järjepidevuse kandjat, kõikidel suvepäevadel osalemise eest.
Seltsi auliikmeteks on valitud
Helmut Piirimäe
Kaido Jaanson
Tegemata
Veel ei ole ilmunud metoodiliste materjalide võistluse kogumik.
Seltsi põhikiri on ümber registreerimata.
Eesti Ajalooarhiivis on avamata seltsi fond.
Probleemiks on tegelikult ka asjaolu, et seltsi peetakse palgaliste ametnikega suureks asutuseks,
mis peaks tegelema ühiskonnas lahendamata probleemidega (mitte-eestlaste integratsioon jne).
Plaanid 2008/2009 aastaks
Jätkata metoodiliste materjalide võistlust
Jätkata uurimistööde võistlust
Kevadkonverents Tartus – teema?? Kommunismi kuriteod
XVI suvepäevad augustis 2009 Saaremaal
Seltsi reis või ka reisid - kuhu?? Karjala hääletuse alusel
Aruande koostas Eesti Ajalooõpetajate Seltsi esimees Ilje Piir
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